Referat fra ordinær generalforsamling i KFUM og KFUK i Vejle
Fredag d. 16. marts 2012
Indledning ved Kirsten Lund Larsen.
Emnet var nr. 153 i Puls – Gi så lyset tilbage. En bøn om at vi skal genopdage alt det
som er os givet.
Dagsorden til Generalforsamlingen 2012:
1. Valg af dirigent og valg af referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
eller anden beslutning. Regnskab er sendt ud med nyhedsmail.
4. Arbejdsdrøftelse v. Verner og Ruth.
5. Fremlæggelse af budget – herunder kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Anne Mette Bøgehøj
Sørensen, Lonnie G. Hindbo, Kim M. Andersen og Ruth Homann. Lonnie
genopstiller ikke.
7. Valg af to revisorer.
8. Valg af delegerede til landsmøde i november 2012.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
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Valg af dirigent og valg af referent
Dirigent: Henrik Lauenstein
Referent: Verner Utoft
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
korrekt og rettidigt indkaldt.

2

Formandens beretning
Bestyrelsens arbejde. Endnu et år i foreningens historie er passeret og hvad
har vi så bedrevet og hvor er vi på vej hen?
I bestyrelsesarbejdet har vi forsøgt at indrette os efter, at 3
bestyrelsesmedlemmer er involveret i hovedudvalg i forbindelse med
Børnefestival 2012 her i Vejle. Det har naturligvis sat sit præg det forgangne år,
men ellers har vi forsøgt at holde det lidt udenfor de ordinære møder. Men
ambitionsniveauet har ligget derefter.
Vision for 2011 og frem:
Efter sidste års generalforsamling og konstituering af bestyrelsen, startede vi
ud med en visionsaften, som vi plejer. Hvad skal vi prioritere at arbejde med
det kommende år og fremad? Denne visionsaftens oplæg bestod af
hovedtrækkene fra oplægget til årets arbejdsdrøftelse. Her en lille opfriskning:
Bibelgrupper er meget lidt synlige.
Hvad gør vi med de grupper for hvilke, der ikke findes en klub?
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Fællesskabet er den primære årsag til at samles. Samsang er vigtig. Vi har
fælles base og respekt for hinandens liv med kristendom.
Vi skal sikre os at klubberne har de rammer, som de har behov for – for de
kommer ikke til generalforsamlingen.
Det er det fælles grundlag, de fælles holdninger og de fælles værdier, der
bringer os sammen – og det vil vi gerne give videre til vore børn.
Hvad med at gøre som i Kolding og lave en kæmpe fælles foreningsdag på en
efterskole?
Facebook er nok stadig til de yngste medlemmer. SMS er nok stadig det
bedste til de "voksne".
På baggrund af oplægget delte vi dem yderligere op og endte ud med en
prioritering:
Højeste prioritet fik:
- Vi skal sikre os, at klubberne har de rammer, som de har behov for – for de
kommer ikke til generalforsamlingen og beder om det.
Laveste prioritet fik:
- Vi vil benytte elektroniske medier som Facebook og SMS. Men vi er klar over,
at man løbende må holde sig orienteret om, hvilke medier der yder mest
information og når lettest ud til medlemmerne.
Klubberne skal have de rammer, de har behov for. Her tænkes blandt andet på
bestyrelsens besøg i klubberne. Vi skal føle efter, hvordan det går i klubberne
og hvor vi kan støtte op.
Der er købt meget udstyr de sidste år, for det har jo været prioriteret i længere
tid. Vi har affundet os med, at vi ikke har eget hus i midtbyen, men udnytter de
nuværende rammer.
Det prioriteres, at der skal være et klubarbejde og bestyrelsen støtter op som
den skal. Vi forsøger at sikre, at der er midler til rammer og uddannelse, Højen
Hule er renoveret osv. Vi skal kunne se hvad klubberne har behov for.
Vi skal være opmærksomme på at børne- og især teen klubben er foranderlige.
Lederne rejser ofte, så vi skal forsøge at sikre, der løbende kommer nye
kræfter til. Det kræver en finger på pulsen. Vi skal lade klublederne være
ledere og friholde dem fra "kedelige" opgaver – som for eksempel at sidde i
bestyrelsen (ikke at det er kedeligt!).
Vi skal hele tiden forsøge at skubbe på, at alle tager del i foreningens
aktiviteter, for hvis der ikke konstant kommer nye til, så går det galt på et
tidspunkt.
Konklusionen på mødets visions-diskussioner:
Hjemmesiden skal være let at gå til og klar for nye medlemsaspiranter. Der
skal man også kunne finde en koordinator som kan henvise til fx en
bibelgruppe – altså hvis en gruppe er interesseret i at blive flere.
Ny klub - Foreningsaften på tværs – det nye voksenarbejde. Vi sætter ikke en
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masse i gang for at starte Unge Voksne – men henviser til "På Tværs".
Foreningsweekend er en god idé, men skal ikke laves før efter Børnefestivalen
2012.
Er visionen så lykkedes for os? Ja – det er den! Men helt færdig.
Hjemmesiden.
Vera og Søren Sørensen har overtaget arbejdet med Højen Hule efter Svend
Simonsen pr. 31/12-2011. Det er rigtig dejligt, at de vil overtage opgaven og
ikke mindst nu, hvor der er godt gang i udlejning af hytten. Søren har derfor
opsagt sin stilling som webmaster og redaktør for Det Centrale/nyhedsmail.
Den nye koordinator/webmaster for hjemmesiden er nu overtaget af Anne
Hørlyck Clemmensen. Det Centrale er overgået til nyhedsmail – og det er ikke
forløbet tilfredsstillende. Vi – bestyrelsen – er klar over, at noget information
ikke er kommet frem til medlemmerne som det burde. Så på hver dagsorden er
der nu tilføjet et fast punkt, der omhandler info til nyhedsmail. Der skulle derfor
komme et mere kontinuerligt flow i 2012 – naturligvis også afhængigt af
aktivitetsniveauet.
Vi bør kigge på hjemmesiden, hvad angår beskrivelse af de forskellige klubber.
Det er en vigtig informationskilde for tilflyttere og medlemmer. Hjemmesiden er
vores ansigt udadtil – så vigtigt, den er en overskuelig og forståelig
hjemmeside, som let forstås af udefrakommende medlemskandidater. Til dette
års generalforsamling, vil vi se lidt mere på det.
Ny klub.
Voksenarbejdet har haft vanskelige vilkår og aftagende mødedeltagere.
Voksenarbejdet kunne forsøges gentænkt for at få flere til at deltage. Et
navneskift er ikke tilstrækkeligt. Idé fra Kolding: "Aftener på tværs", kunne
tænkes sammen med samsang. Nuværende program er jo faktisk mægtig fint.
Det er vigtigt, at man kan være sammen med nogen, man kan føle fællesskab
med. Men det har vist sig, at Voksen arbejdet går imod lukning med udgangen
af forårssæsonen 2012. Så noget nyt skal tage over. Vi nedsatte et udvalg,
som skulle arbejde videre med at danne en ny klub. Der skal være tilbud til
dem, der nu er en del af Voksenarbejdet – og attraktiv for dem, som ikke
længere er oplagte til at komme i en familieklub, fordi børnene er rejst
hjemmefra, eller ikke længere ønsker at deltage. Her tænkes naturligvis på
Fredagsmylder men også MOK-familien.
Arbejdet er stadig ikke færdiggjort – men godt i gang. Navnet for klubben
bliver: "På Tværs". Det kan man lægge en del tolkning i og det er også
meningen. Planlagt opstart vil være i august i 2012. Vi vil lægge programaftner
på torsdage ca. hver 2. måned til en start. Så må vi se, om der bliver
efterspørgsel efter flere aftner. Vi kan allerede nu afsløre, at vi får besøg af
Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp – da han blev forhindret i at
besøge os til generalforsamlingen.
Samarbejde med Nørremarkskirken.
I ungdomscentret har MOK-mix-lokalet fået en gennemgribende renovering, så
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det nu kan anvendes til mere kunstneriske aktiviteter. Kirken vil bruge lokalet til
undervisning af konfirmander og minikonfirmander i dagtimerne – når vi ikke
bruger lokalet alligevel. Til gengæld bliver der fyldt op med lækre materialer, vi
må bruge af, alt det vi lyster. Samtidig kan vi nyde de nye fine omgivelser.
Samarbejdet med kirken er vigtig for os – og ikke mindst for kirken. At vi – som
KFUM og KFUK forening har klubber med børn og unge i nær kontakt med
kirken, er et stort plus for Nørremarkskirken. Der er ikke mange kirker rundt i
byen, der kan prale af et lignede samarbejde. Det er godt for os og godt for
dem og det må vi alle gerne være stolte af og værne om.
Økonomisk støtte
Vi vil gerne minde om muligheden for økonomisk støtte til kurser og
ledertræning. Alle, der ønsker at deltage i sådanne aktiviteter, kan få alle
kursusudgifter dækket. Det har vi heldigvis gjort brug af i det forgangne år. Vi
har haft unge på bl.a. Kursus 11 i Vildbjerg i efteråret og det glæder vi os over.
Vi vil rigtig gerne modtage flere ansøgninger om kurser eller andet. Vi er klar
med penge og hjælp til at søge kommune, Y'smen, m.m. Der kommer
ansøgninger om tilskud til rejser, volontørjob m.m. og vi behandler det hele fra
gang til gang og forsøger at behandle alle retfærdigt. Vi håber til gengæld, det
giver afkast i form af foredrag og besøg i klubberne. Det er jo spændende at
høre om bagefter.
Der er også rigtig mange klubber, som har benyttet sig af Højen Hule. Det
koster også lidt i regnskabet. Men lækkert at se effekten af en renoveret hytte –
det havde den positive virkning, vi havde håbet på. Så bliv endelig ved med at
bruge den.
Foreningsarrangementer.
Vi må ikke glemme nogle af de større sus, vi har haft i løbet af året. En
voksenfest i foråret med lækker mad, musik, sang og fortællinger v. Hans Ulrik
Gräs og Jan Bo Jensen. En foreningsfest i november med foredrag v.
forstander på Tommerup Efterskole, Jacob Carl Christensen. Det var et dejligt
gensyn for en stor gruppe unge! De mindste fik en finurlig rejse rundt i verden
med Camilla og Nikolaj Hansen fra Toftlund. Stor ros til festudvalg for
arrangementerne.
Medlemstal:
Medlemstallet i 2011 i forhold til 2010 er status quo. Aldersfordelingen er
ganske vist forskudt.
Aldersgruppe
0 – 12 år
13 – 19 år
20 – 29 år
30 og op
I alt

31/12-2010
66
53
17
109
245

31/12-2011
68
49
15
113
245
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Status for marts 2012

Til alle ledere rundt i klubber og udvalg, vil vi gerne fra bestyrelsen sige tak for
indsatsen. Uden jer kunne alle de ting, vi har i gang ikke lade sig gøre. Tak for
det.
Vi ved, der står en stor medlemsskare, som ikke er bange for at trække i
arbejdstøjet. Det er godt at vide, når en børnefestival står for døren her i Vejle.
En stor tak til alle medlemmer, der gør det muligt: At børn og unge skal vide de
kan tro på Gud – og at Gud tror på dem.
Vi skulle måske have gjort mere ud af at tydeliggøre eksistensen af
bibelgrupper og dermed lette adgangen til dem.
Takkede for indsatsen blandt medlemsskaren.
På bestyrelsens vegne
Ruth Homann
Skriftlig orientering fra udvalgte klubber
Voksenarbejde
Voksenarbejde, som vi kender det i Vejle, synger nu på sidste vers.
Interessen og entusiasmen har været dalende de sidste år, så
forårsprogrammet for 2012 bliver det sidste.
Derefter bliver der noget andet for voksne i foreningen, som alle nuværende
deltagere i voksenarbejde vil støtte op om.
I årets løb har vi været 5 – 8 personer samlet til aftener med forskelligt indhold.
Bl.a. har vi set på KFUM og KFUKs kristendomsprofil, haft besøg af Afrika in
Touch og deltaget i Nørremarkskirkens sangaftener.
Det var det for denne gang. Vi ser frem til noget nyt spændende og anderledes
arbejde for voksne i foreningen.
Fredagsmylder familieklub
Fredagsmylder er en familieklub der nu har eksisteret i omkring 22 år og det
kan ses på flere forskellige måder. For det første har de fleste af os begyndt at
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kunne se de grå hår titte frem, altså dem der har noget, men den største
ændring er nu nok at mange af vores børn er blevet spredt godt omkring i
landet og enkelte er endda blevet gift her i 2011. Trods det reducerede
deltagerantal, mødes vi stadig gerne d. 1. og 3. fredag i måneden, hvor vi
skiftes til at lave mad og have et varieret program med bl.a. bibeltime,
filmaften, sang og leg og boldspild i Lukas Skolens nye hal.
I år havde vi Henrik Skoven til at fortælle om moderne kirkekunst og specielt de
tanker og ideer der har været, med at vælge Peter Brandes udsmykning af
Nørremarkskirken.
Børnene har deres eget program, men vi samles ind imellem også til fælles
program.
Hver aften sluttes af med en kort andagt, samt saftevand, kaffe og kage.
Inden vi skiltes før sommerferien, var vi på vores årlige Mylderlejr. Denne gang
på Riis lejren, som især vil blive husket for en fantastisk pilgrimsvandring i en
bagende sol, som sluttede ved Øster Nykirke, der er Danmarks højst
beliggende kirke. Fantastisk måde at få både noget Danmarkshistorie,
kirkehistorie men også at dele vores egen livshistorie med vores børn.
På Fredagsmylders vegne Kim Lind
MOK-familien
2011 har været året, hvor vores klub også i dette år har skullet vænne os til, at
børnenes grupper bliver mindre og de voksne i en periode lidt mere ustabile,
idet der er mange interesser, der skal passes med børn både her og der!
Der er dog, som i alle de andre år en god stemning, når vi mødes, og både de
unge, som også i år har indtaget teen-lokalets sofaer, og børnene hygger sig
vældig med diverse bibelarbejde og sjove aktiviteter både indendørs og
udenfor.
De voksne har, som de andre år, forskellige programpunkter vi debattere, og i
kraft af at vi er så mange, er der altid mange voksne til voksenprogrammet.
Mange voksenhænder går selvfølgelig også til de mange børne/unge
aktiviteter, men det glider faktisk fint… vi er måske blevet mere rutinerede eller
hvad det nu er……?
Vi nyder stadig både vores pige- og mandeaftner, almindelige fredagsaftner,
voksenfest, grillaften og udflugter.
Vores mange børn fylder pænt på diverse distrikts-weekender og lejrer,
ligesom de deltager aktivt i festlig fredag i vores egen forening.
Vi er fortsat en blomstrende klub, mange har andre arrangementer eller udvalg
de er aktive i, i foreningen, og det er en stor hjælp, når KFUM og KFUK Vejle
skal fungere som forening - TAK for det!
Tak for året 2011 – vi ser frem til et spændende år, hvor det i stor stil står i
Børnefestivallens tegn for vores børn og voksne. Vi glæder os til at være
sammen med Jer andre i foreningen om dette arrangement og til gode
oplevelser i KFUM og KFUK i Vejle.
Vi håber på Guds velsignelse og kærlighed, ikke kun for vores klub, men hele
foreningens
medlemmer i 2012.
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På MOK-familiens vegne Anne-Mette og Jens Sørensen.
Nicolaisen familieklub
Det har været et godt år i Nicolaisen. Vi har været i gang med mange gode
aktiviteter. Vi har tradition for at starte vores møde op i det nye år med en tur
på skøjtebanen i Vejle. Det plejer at være en god fælles aktivitet, hvor vi alle får
rørt os. Nogle mere sikre på isen end andre. Bagefter er der varm mad på
Moldevej, som alle trænger til. Desuden er vi begyndt at benytte Højen Hule
efter den er blevet shinet up. I maj samledes vi der til vores mødeaften og
hyggede med bål, aktiviteter og mulighed for overnatning i de nye shelters. Det
var et hit!
Ved opstart i august måned tager vi til Naturlegepladsen i
Søndermarksskoven, hvor vi griller, leger, synger og hygger og hører om
hinandens sommerferie. I efteråret har vi haft et skuespilprojekt for de store
børn. Vi har øvet hver gang på mødeaftnerne og opviste så stykket til vores
juleafslutning med stor succes. Vi dramatiserede Det store gæstebud i en 2011
version. Det tog kegler blandt de mindre børn!! Kan varmt anbefales at lave!
P. t er vi 13 familier med børn i alderen 0-14år. Vi forsøger hele tiden at ramme
vores børns behov og ønsker for aktiviteter og forkyndelse. De forandrer sig jo
hele tiden, jo ældre de bliver. Det er en udfordring at få en god fordeling af
børn i de 3 børnegrupper vi har. Vi vil også gerne tilgodese de voksnes behov
for voksenforkyndelse, men det er en svær balancegang og kræver ressourcer.
Men vi vil gerne favne alles behov, hvis vi kan. Vi vil også gerne rumme nye
familier og skal huske at arbejde for ikke at virke for indspiste. Mange af os
deltager i Børnefestivalen i april måned her i byen, så det ser vi frem til. Det er
en god fællesoplevelse, som en klub kan leve længe på. Desuden sender vi
også hvert år flere på børnesommerlejr, weekendlejre m.m., som jo også giver
et boost til det videre arbejde i klubben.
På vegne af Nicolaisen, Kirsten Engholm
GT
I GT er vi i gennemsnit en 10-12 deltagere hver anden torsdag, når vi mødes.
Der er som regel to ansvarlige for hver aften, der laver mad, program og
andagt. Så spiser vi sammen og kommer i gang med det pågældende
programpunkt og slutter af med andagt og aftenkaffe.
Vores mål er at have nogle gode, hyggelige aftener, men det kan ofte være
svært at få den ønskede struktur, når der ikke er nogen reel "tovholder" i GT.
Der er desværre bare ikke nogen der har mod på at tage det fulde ansvar.
Derfor gør vi vores bedste for at uddelegere ansvar imellem os og hjælpe
hinanden, hvor der er brug for det.
Det koster 25 kroner at deltage, og det er her, vores indtægter ligger (når folk
husker at betale), samt at vi går med kirkeblade for Nørremarkskirken.
Pengene går så til maden, udflugter, bowlingture osv.
Hilsen Helle Thisgaard.
Teenklub
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Masse af grin, smil, skrål og til tider larm hører til tirsdag aften klokken 18.3020.30. Her samles en gruppe, der varierer fra 10-16 dejlige unger i Vejle
Teenklub, hvor der er lagt et program, der både vægter fællesskab, aktivitet og
kristendommen. Eksempler fra vores nye program kan være casino-aften,
besøg af stuntmand og besøg af ungdomspræsten fra Vejle. Vi føler, som
ledere, at vi sammen med de unge i Teenklubben oplever mange forskellige
ting, og alle tre kategorier bliver dyrket og vægtet lige meget og højt. Vi føler
også, at de unge kan lide at være her og finder programmet godt.
Vi starter hver aften med at synge, hvor vi synes, at de unge – selvom de ikke
altid er lige villige til at synge – synes, at det er en god tradition. Derefter
begynder aftenens program, og vi slutter aftenen af med andagt, sang og kage,
som de unge skiftevis tager med – en tradition, der i hvert fald bliver overholdt!
Helene Langgaard, der før har været tovholder i Teenklubben skal ud at rejse,
og det samme gælder Christian Ørskov, der har været Teenklubbens kasserer.
Det vil sige, at vi nu kun er tre ledere i Teenklubben: Jakob Jørgensen, der nu
er den nye kontaktperson for teenklubben og kasserer, Anne Sofie Utoft og Ida
Marie Bærenholdt.
Vi har på Facebook en hjemmeside for teenklubben, hvor der jævnligt bliver
lagt billeder fra aftenerne ud, samt sjove videoer og andre reminders. Ansvaret
for denne gruppe har Ida Marie.
Jytte Due er på prøve som leder i teenklubben, og efter nogle gange hører vi
hendes tilbagemelding på aftenerne, og hun svarer på, om hun ønsker at være
leder i teenklubben.
Vi er glade for at være ledere i teenklubben, vi oplever ungerne glade, så Vejle
Teenklub er en glad teenklub.
MOK – Mix – byens bedste børneklub
For få år siden begyndte vi at tale om, at MOK mix skulle være byens bedste
kristne børneklub. Nu behøver vi ikke at tale om det mere. Alle ved, at sådan er
det. Vi har en herlig flok børn, (ca. 30), der møder forventningsfulde op hver
tirsdag i Ungdomscenteret på Moldevej 1. Børnene kommer fra Børkop i
sydøst til Bredsten i vest. Mange af børnene er dog også fra Nørremarken. I
MOK mix mødes de af en god og stabil lederflok på 5 voksne og 3 dejlige unge
ledere. Vi har mange forskellige aktiviteter på programmet. Aktiviteterne er
tilrettelagt, så både drenge og piger tilgodeses. Børnene er vilde med at synge
og der er altid en fortryllende stilhed når der sidst på aftenen holdes andagt.
I foråret besøgte vi Børkop vandmølle og lavede glaskunst. Vi har bygget
fuglekasser, bagt bibelkager, været på opgaveløb og rundede forårets program
med en familiecykeltur til Ravningebroen. Efteråret indeholdt programpunkter
som: Tur til Højen hule, temaaften hos Maren, ”Natur og jagt”, Høstgilde med
spisning og folkedans, sportsaften og julefrokost.
Børnene betaler 100,- kr. i klubkontingent/halvår. Det kan betale materialer til
de aktiviteter vi laver. Børnene skiftes til at have en kage med, så aftenerne
altid afsluttes med saft og kage.
I MOK mix glæder vi os over det nye kreative lokale. Her er gode muligheder
for at sidde og klippe/klistre, lave perler eller male. Inden længe får vi nye
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sangbøger. Foråret er lige om hjørnet, hvad mere kan vi ønske os. – Børn i
MOK mix ved, at de kan tro på Gud og at Gud tror på dem.
De bedste hilsner fra børn og ledere i MOK mix.
Højen Hule
Det har været gang i Højen Hule i 2011. Vi har oplevet at kunne høste frugten
af de to tidligere års projekter.
Udlejningen har været noget bedre end de tidligere år og hyttens økonomi er
derfor i fin balance og klar til de kommende år.
Derudover er det glædeligt at det ikke kun er andre der har gavn af Højen
Hule.
Vores egne klubber i foreningen har brugt hytten og mange
foreningsmedlemmer har således fået glæde af Højen Hule.
Det blev også i 2011 at vi fik lavet den sidste del af den renovering der blev
planlagt for snart en del år siden. På arbejdsdagen i foråret blev næsten alle
fliser omkring hytten lagt om, så der nu er en dejlig stor og jævn terrasse. Vi
søgte og fik støtte til at købe bord bænk sæt til terrassen, så det er nu nemt at
nyde udelivet når vejret er til det.
2011 blev også året hvor Svend Simonsen efter 28 års ansvar for udlejningen
af Højen Hule valgte at give stafetten videre.
Vejle KFUM og KFUK er meget taknemmelige for den mangeårige indsats og
samtidig glæder vi os over at Svend fortsætter lidt endnu med at hjælpe med
de praktiske opgaver.
Heldigvis har Vera og Søren Sørensen meldt sig til at videreføre udlejningen
og vi håber naturligvis at Vera og Søren må falde godt til i opgaven
Vi håber alle igen i 2012 vil bakke op om Højen Hule – brug den!
Webmaster for www.vejle.kfum-kfuk.dk
Anne Hørlyck Clemmensen beretter: I løbet af året 2011 skiftede jobbet som
webmaster for vores hjemmeside fra Søren Sørensen til mig: Anne Hørlyck
Clemmensen.
Hjemmesiden består af diverse faste elementer med præsentation af
klubberne, lidt om Højen Hule og lignende. Derudover er der en nyhedsdel.
Man kan få en nyhed på hjemmesiden ved at henvende sig til mig med tekst og
gerne billedmateriale. Det smarteste er at sende selve billedet og noget rå
tekst evt. bare skrevet i selve mailen. Du behøver ikke sætte det fint op i et
dokument, da jeg bare piller det fra hinanden igen, hvis det er rimeligt
kortfattet. Er det et langt brev eller lignende, der skal ligge for sig selv skal det
selvfølgelig sættes ordentlig op af dig.
Husk, hvis nyhederne ikke skal være ”old news” så kræver det, at jeg får nogle
nyheder at putte på siden. Meget gerne med billeder til. Husk evt. at spørge de
fotograferede eller deres forældre om lov først.
Ud over hjemmesiden har vi også et nyhedsbrev, der sendes ud med jævne
mellemrum, når der er noget at fortælle om. Er du ikke på nyhedsmailen så
skriv til annehoerlyck@kfum-kfuk.dk for at komme det.
Hjemmesiden er et godt redskab til at vise, at vi er til, og hvem vi er. Hjælp
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med at holde den levende, interessant og opdateret.
Hvad er en forening uden hjemmeside? Outdated
Hvad er en forening med en Outdated hjemmeside?
Juletræssalg
Efter et godt salg i 2010 blev det besluttet at fortsætte med at sælge træer i
2011 også. Vi bestilte igen træerne hos Tage fra Thyregod, og P-pladsen ved
Nørremarkskirken blev endnu engang venligst udlånt af kirken. Da det jo
selvsagt foregår i december, hvor det kan være koldt, så er det rart at kunne gå
ind i varmen, hvis der er lidt pause i salget. Til det formål havde Sejer stillet en
mandskabsvogn fra Ove Larsen op på pladsen. Den siger vi mange tak for lån
af.
Tage leverede ca. 120 træer i starten af december og salget kunne begynde.
Det viste sig, at træerne ikke helt holdt standarden fra 2010, så det var lidt
spændende, om vi ville få alle solgt. Det gik da også lidt trægt til at begynde
med, men den sidste weekend blev god, og så solgte vi lidt de sidste
hverdage. Da vi sluttede d. 22. december var der 5 træer tilbage, så det var
ikke helt skidt. Udvalget fik dog først ryddet helt op d. 24. Det betød bare, at
der så var tid til at sælge de sidste. Tove Bjørn solgte til de handlende, der kom
i panik til sidst. Juleaften var alt udsolgt.
Overskuddet er vist på 10-12.000 kr. Kom til generalforsamlingen og få det
nøjagtige beløb.
Fra udvalget vil vi gerne sige en STOR TAK til alle, der brugte nogle timer af de
dyre i december til at stå og sælge juletræer.
På vegne af Juletræsudvalget, Martin
3

Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Der blev taget udgangspunkt i et lagkagediagram af foreningens indtægter. På
samme måde blev udgifterne præsenteret.
2011 gav et overskud på 18.652,81 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4

Arbejdsdrøftelse
Oplæg lavet af Ruth Homann og Verner.
Der var udarbejdet en MindMap med aktiviteter i og omkring foreningen.
Ruth gennemgik hjemmesiden og ud fra den blev der både kigget indad imod
klubberne og udad imod distrikt, landsorganisation og det internationale YMCA
og YWCA.
Det kan konstateres at der er flere sider der mangler opdatering og måske især
programmer så interesserede kan finde dem.
Der blev opfordret til at overveje en Facebook hjemmeside, for det er der
mange unge kommunikerer. Hvis vi skal være der, så skal det være nogen
som kan lide det og ikke finder at det er en belastning.
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Youtube kunne også give nogle muligheder.
Opfordring til at bestyrelsen sørger for at opdatere deres oplysninger.
Der mangler link til Distrikt Trekanten.
Ruth fremviste og demonstrerede Portalen. Opfordring til at benytte sig af de
muligheder det giver.
Påmindelse om at holde e-mail-adresser opdaterede, da det er dem der
benyttes til udsendelse af nyhedsmails.
Opfordring til at benytte sig af Børnefestivalen til at gøre opmærksom på
foreningen og komme i avisen og øvrig presse.
Se i øvrigt Bilag 1 og 2 for MindMap or respons fra generalforsamlingens
deltagere.
5

Fremlæggelse af budget, herunder kontingentsatser
Budgettet er sendt ud i forvejen. Blev blot hurtigt og overordnet præsenteret.
Der budgetteres med et underskud i underkanten af 10.000 kr.
Budgettet blev godkendt.

6

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var:
Lonni – ønsker ikke genvalg
Ruth - genopstiller
Anne-Mette - genopstiller
Kim - genopstiller
Kim Lind har accepteret at blive valgt.
1. suppleant blev Hanne Ørskov
2. suppleant blev Martin Clemmensen

7

Valg af revisorer
Lars Homann og Jan Rix accepterede genvalg

8

Valg af delegerede til landsmøde i november 2012.
Foreningen må sende 5 delegerede da der må sendes én for hver påbegyndt
50 medlemmer.
Der blev opfordret til at finde nogle unge og få med.
Lonni og Anne Engrob vil gerne med.
Bestyrelsen blev givet beføjelser til at finde de øvrige 3, hvor foreningsformand
og forenings kasserer prioriteres.
Formanden orienterede om at det allerede var aftalt med KFUM og KFUK i
Kolding, at der skal koordineres omkring forslag og stillingtagen.
Opfordring til at medvirke til at opstille kandidater til fællesbestyrelsen og finde
forslag. 12. oktober er sidste chance og de skal være besluttet på en
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generalforsamling i den lokale forening, så hvis det skal ske, kræves en
ekstraordinær generalforsamling.
9

Indkomne forslag.
Ingen.

10

Eventuelt
Børnefestival er om ca. 30 dage. Anne-Mette informerede om projektet.
Der mangler fortsat nogle frivillige, så alle opfordres til at melde sig.
Lonnie informerede om ”Store lederdag” 28. april på Rinkenæs Efterskole.
Stressforsker Lisbeth G. Pedersen fortæller ud fra emnet ”Arbejdsglæde og
begejstring – hvor kommer den fra?”
Per Bhutho informerede om Børnesommerlejr 9-13 årige. Der mangler Ledere
til ”lille lejr” så der opfordres til at overveje dette som en ”sommeraktivitet” for
foreningens medlemmer.
Connie spurgte om interesserede, for Teen sommerlejr mangler køkkenleder
og hjælpere i uge 28.
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Bilag 1: MindMap etableret over foreningens aktiviteter og forbindelser:

Side 13 af 16
C:\Users\ah-a1\Downloads\Referat fra generalforsamling fredag 16-03-2012.doc.docx

Referat fra ordinær generalforsamling i KFUM og KFUK i Vejle
Fredag d. 16. marts 2012
Bilag 2. Respons fra generalforsamlingen (Behandling af input til MindMap - fra kl. 12 og
med uret rundt):
1. KFUM og KFUK – Distrikt Trekanten.
a. Forslag om at etablere leder fokus udvalg
2. Højen Hule – Ros fra et par stykker, for det arbejde der er gjort her. Også et sted
hvor man godt vil inddrages til arbejdsdag.
3. Klubber
a. Familieklubber:
i. Forslag om fælles aktiviteter som udflugt og gudstjeneste.
b. Voksne
i. Forening på Tværs – 6 positive tilkendegivelser!
1. Brug anledningen til at komme i avisen
2. Præcisere hvem der er målgruppe
c. Børn og Unge:
i. Generelt adskillige positive tilkendegivelser som opbakning til disse
klubber.
1. Hold kontakt ved lige til de unge under efterskoleophold.
ii. MOK-Mix
1. Forslag om bedre overgang fra MOK-Mix til Teenklub. Evt.
besøgsaften før skifte.
iii. Teenklub
1. Opdatere ressourceliste
2. Fokusere på behov for at der er voksne som hjælper de unge
med at lægge program og andre begivenheder.
iv. Opfordring til at kontakte eventmedlemmer og tilbyde dem tilknytning
til foreningens klubber.
d. Ny klub:
i. Babyklub – en enkelt negativ tilkendegivelse
ii. KFÆM og KFÆK – Flere negative tilkendegivelser!
iii. Unge voksne – hvordan?
1. Kontakt til GT og opfordre de ældste til at starte noget op.
iv. Forslag til flere klubber:
1. Konfirmandklub
2. Kreativ klub – evt. uden krav om andagt mv.
a. Strikke, scrapbog, smykker, papirklip osv.
3. Lektiecafe sammen med andre organisationer i byens centrum
v. Festlig fredag udvides til discoklub. Alkoholfri diskotek for 10 – 14
årige. Lukasskolen har fået ny hal – måske det det kunne laves
sammen med dem?
1. Hvis disco uden evangeliet? Hvad er så formålet?
e. Andet:
i. Lønnet medarbejder der skal arbejde lokalt – kan det blive til
inspiration eller sovepude?
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ii. Hvad med kontaktfamilier i forhold til fremmede?
4. KFUM og KFUK i Danmark
a. Landsmødet
i. Kandidater – opfordring til samarbejde med Kolding og Fredericia
ii. Opfordring til at støtte deltagelse økonomisk. Både delegerede og
øvrige deltagere.
iii. Forslag:
1. Øget fokus på Unitas rejser og forlag, så der bliver penge til
KFUM og KFUK’s børne- og ungdomsarbejde.
5. YMCA + YWCA - ingen tilkendegivelser
6. SUS (Store arrangementer)
a. Landsplan
i. Tilføjer UngUge
b. Distriktsplan
i. Tilføje ”Voksenstævne”
ii. Positive tilkendegivelser om lejrene generelt
c. Lokalplan:
i. Fælles arrangementer:
1. Aftenarrangement – 2 positive tilkendegivelser
2. Heldagsarrangement – 2 positive og 2 negative tilkendegivelser
3. Weekend arrangement – 1 positiv og 3 negative
tilkendegivelser
7. Bestyrelse:
a. Generalforsamling:
i. Form – Der er flere positive tilkendegivelser til den korte form som
blev lanceret i år.
ii. En enkelt tilkendegav at foredraget efterfølgende havde været for
langt.
b. Hjemmeside:
i. Der er flere der tilkendegiver at der skal gøres mere omkring
hjemmesiden – at den er vigtig for foreningen.
1. Der er forslag om at alle klubber skal have udpeget en
ansvarlig, som så bør være særlig bevidst om at klubbens
bidrag til hjemmeside er opdateret.
2. Ønske om opdatering af billeder – de der er der har generelt en
del år på bagen
3. Forslag om at etablere en Facebook hjemmeside som der kan
henvises til fra foreningens nuværende hjemmeside. Denne
side, behøver ikke at blive bestyret af bestyrelsen.
4. Forslag om at få link til foreningens hjemmeside fra byens
kirkers hjemmesider
5. Opfordring til at foreningen etablerer en
kommunikationsstrategi som omhandler; hjemmeside, e-mail,
SMS og øvrige sociale medier.
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6. Opfordring til at bruge YouTube og uploade fra f.eks. MOK-Mix.
7. Oplysning om, at der er kommet et kommunikationsudvalg på
distriktsplan som gerne hjælper.
c. Økonomi:
i. Opbakning til serveringsopgaver ved Vingsted centeret
ii. Lodsedler – 4 tilkendegiver at de ønsker færre af dem.
1. En enkelt skriver direkte at det måske jager medlemmer væk.
iii. Samarbejde med Nørremarkskirken
1. Flere positive tilkendegivelser om vigtigheden af dette.
2. Opfordring til også at samarbejde med andre kirker
3. Oplysning om at NU’s venner snart nedlægges.
iv. Tilføje ”Poseuddeling”
d. Udvalg:
i. PR
1. Flere tilkendegivelser af at dette er et vigtigt punkt.
2. Forslag om at etablere velkomstfolder
3. Opfordring til at bruge BF12 som reklamesøjle for foreningen.
4. Hvad med at få lavet en flagstang med et KFUM og KFUK flag
= Mere synlighed.
5. Opfordring til at etablere ”Velkomst folder” hvor man bydes
velkommen og orienteres om foreningens aktiviteter – og
fortæller at man skal forvente at der kommer en pakke
lodsedler dumpende.
ii. Juletræer – 1 positiv og en negativ tilkendegivelse
iii. Giverkreds. 2 markerer at dette skal prioriteres.
1. En enkelt udtrykker utilfredshed med at der både er indsamling,
at der tilsendes lodsedler som man typisk ender med selv at
købe.
iv. Medlemspleje - Positive tilkendegivelser (husk også fokus på
lederpleje)
v. Kirkeblade.
1. Opfordring til at overveje omdeling for flere kirker
vi. Forslag om nyt udvalg:
1. Diakoni og socialt engagement
vii. Forslag om at udpege medlemmer som skal have fokus på at skaffe
flere medlemmer. Giv speciel T-shirt til børn og jakke til ledere for at
skabe opmærksomhed om dette.
viii. Hvad er det MOK-Mix gør rigtigt så de vokser – kan det bruges andre
steder?
e. Bestyrelsen bør læse rapporten fra Fremtidsforum og diskutere indholdet.
Efterfølgende forslag om at arbejde med en eller to af de 10 anbefalinger.
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